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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat het wenselijk is ter uitvoering van de Landsverordening beroepen in 

de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73) nadere regels te stellen ten aan-

zien van de registratie van de beroepsgroepen en de vereisten voor deze 

registratie; 

- dat het voorts ter verdere waarborging van de kwaliteit en competentie 

van de beroepsbeoefenaren wenselijk is om accreditatieorganen aan te 

wijzen; 

- dat het ten slotte wenselijk is om een aantal gebreken te herstellen en an-

dere wijzigingen aan te brengen in het Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van 11 augustus 2017 (AB 2017 no. 54) ter uitvoering van 

de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 21, eer-

ste lid, onderdeel a, en 52, eerste en tweede lid, van de Landsverordening 

beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73); 

 

Gelet op: 

 

de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, onderdelen a en b, en vierde lid, en 

21, eerste lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 

2014 no. 73); 
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Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel I 

 

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 11 augustus 2017 

(AB 2017 no. 54) ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, 

onderdeel a, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, en 52, eerste en twee-

de lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 

no. 73) wordt gewijzigd als volgt: 

 

A artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1º.  in de aanhef wordt ‘beroepsbeoefenaren’ vervangen door: beroeps-

groep. 

2º.  het tabel wordt vervangen door het volgende tabel:  

  

anesthesioloog  neurochirurg 

arts microbioloog neuroloog 

arts voor verstandelijk gehandicapten nucleair geneeskundige 

cardioloog oogarts 

cardiothoracaal chirurg orthopedisch chirurg 

chirurg patholoog 

dermatoloog  plastisch chirurg  

gynaecoloog psychiater 

huisarts radioloog 

internist radiotherapeut 

KNO-arts reumatoloog 

kinderarts revalidatiearts 

klinische geneticus arts maatschappij en gezondheid 

klinische geriater specialist ouderengeneeskunde 

longarts sportarts 

MDL-arts uroloog 
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 B in artikel 2 wordt in de aanhef ‘beroepsbeoefenaren’ vervangen door: be-

roepsgroep. 

 

C de artikelen 3 en 4 komen te luiden:  

 

Artikel 3 

 

1. De onderdelen van de deskundigheidsgebieden, bedoeld in artikel 

1, die een bijzondere specialisatie vereisen en als specialisme wor-

den aangewezen ingevolge artikel 21, eerste lid, onderdeel a, van 

de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg zijn:  

a. specialisme binnen interne geneeskunde (internist): 

- infectioloog 

- intensivist 

- geriater 

- hematoloog 

- nefroloog 

- oncoloog 

b. specialisme binnen longarts: 

- long intensivist 

c. specialisme binnen kindergeneeskunde: 

- neonatoloog 

d. specialisme binnen de chirurgie: 

- gastro-intestinale chirurg 

- traumatoloog 

- kinderchirurg 

- vaatchirurg 

- chirurgische oncoloog 

e. specialisme binnen de psychiatrie: 

- kind- en jeugdpsychiater 

- volwassenenpsychiater 

- ouderenpsychiater 
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f. als individueel specialisme: 

- arts acute geneeskunde 

- allergoloog 

- arts bloedtransfusie 

- endocrinoloog 

- klinische farmacoloog 

- klinische epidemioloog 

- klinisch immunoloog 

- arts vasculaire geneeskunde 

g. specialisme binnen arts maatschappij en gezondheid: 

- bedrijfsarts 

- verzekeringsarts 

- arts arbeid en gezondheid Aruba 

h. competenties binnen arts maatschappij en gezondheid: 

-  arts beleid en advies 

- arts donorgeneeskunde 

- arts forensische geneeskunde 

- arts infectieziektenbestrijding 

- arts jeugdgezondheidszorg 

- arts medische milieukunde 

- arts sociaal medische indicatiestelling en advisering 

- arts tuberculosebestrijding 

i.  competenties binnen de geneeskunde: 

- arts cosmetische geneeskunde 

- arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskun-

de 

- arts specialist ouderengeneeskunde 

- arts spoedeisende geneeskunde 

- arts verslavingsgeneeskunde 

- arts ziekenhuisgeneeskunde. 

2.  Als organisatie als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel b, 

wordt ter erkenning van het specialisme arts arbeid en gezondheid 

Aruba als bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, erkend The Nether-

lands school of public and occupational health (NSPOH). 
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Artikel 4 

 

1. Als register als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, wordt 

aangewezen het Nederlandse systeem BIG / RGS-register.  

2.  Als accreditatieorgaan als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel 

b, worden aangewezen: 

a.  Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

(SINAES) in Costa Rica; 

b.  Consejo Nacional de Acreditación (CNA) in Colombia; 

c.  Education Commission for Foreign Medical Graduates 

(ECFMG) in de Verenigde Staten van Amerika;  

d.  Medical Council of Canada (MCC) in Canada. 

 

D artikel 5, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 

 

1º.   de onderdelen b en c komen te luiden: 

b.  indien de aanvrager niet valt onder een van de categorieën, 

genoemd in artikelen 1 en 3, van de Landsverordening toelating 

en uitzetting (AB 1993 no. GT 33), een afschrift van een geldig 

verblijfsdocument; 

c.    indien ten tijde van de aanvraag de aanvrager niet over een 

geldig verblijfsdocument beschikt, een intentieverklaring tot in-

dienstneming door, althans tot een samenwerkingsverband 

met, een ingevolge de Landsverordening kwaliteit in de ge-

zondheidszorg (AB 2014 no. 74) zonder aantekening geregi-

streerde zorgaanbieder; 

2º.  onderdeel f komt te luiden: 

f. Een afschrift van een geldig bewijs van inschrijving in het 

register, bedoeld in artikel 4, eerste lid. 

3º.  de punt na onderdeel h wordt vervangen door een puntkomma en 

wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:  

i. een afschrift van een geldig bewijs van accreditatie door een 

accreditatieorgaan als bedoeld in artikel 4, tweede lid.  
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E  artikel 7 komt te luiden: 

Artikel 7 

 

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit beroepen 

in de gezondheidszorg. 

 

Artikel II 

 

Dit landsbesluit  treedt in werking  met ingang  van de  eerste  dag van de ka-

lendermaand volgende op die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad Aru-

ba.  

 

 Gegeven te Oranjestad, 13 april 2021 

 J.A. Boekhoudt 

 

 

De minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, 

D.P. Oduber 

 

 

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, 

A.C.G. Bikker 


